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 فريبرز سنجری

  ٢٠١۵ سپتمبر ١٩
  

  ]اسد[ مرداد٢٨کودتای 
  ! گسترش روز افزون نفوذ امپرياليست ھا در ايرانۀوسيل

 
رغم گذشت اين ھمه سال ھنوز ھم يادآوری اين  اما علی. ی گذرد مرداد م٢٨ سال از کودتای امپرياليستی ۶٠بيش از 

" جاويد شاه"رويداد شوم که طی آن اراذل و اوباش سازمان داده شده از سوی کودتاچيان، با حمايت آشکار ارتش، 

دم گويان با چوب و چماق به جان مردم افتاده و آن ھا را وحشيانه مورد ضرب و شتم قرار دادند، خشم و نفرت مر

 . ستمديده ما را از اين اتفاق دردناک سبب می شود

ن خانه زاد امپرياليسم ، دست در دست ماشين تبليغاتی ا سالی که از اين کودتا می گذرد ھمواره مبلغ۶٠در بيش از 

ه دست بود که ب" قيام ملی" مرداد نه يک کودتای امپرياليستی بلکه يک ٢٨امپرياليست ھا گفته و نوشته اند که کودتای 

اين قلم به مزدان، اراذل و اوباش خريده شده از سوی کودتاچيان را .  می گفتند شکل گرفت" جاويد شاه"مردمی که 

. مردم و شعار ھائی را که سازمان دھندگان کودتا از اين جماعت خواسته بودند فرياد زنند را شعار مردمی جا می زنند

رمضون يخی ھا اعتضادی ھا و لبته لمپن ھائی امثال شعبان بی مخ ھا ، ملکه به اين ترتيب در اين تبليغات فريبکارانه ا

  ! مردم جا زده می شوندۀ نمايند، آجودان قزی ھاو پروين 

 ۀ مرداد کودتائی امپرياليستی بود که به وسيل٢٨ اين تبليغات فريبکارانه واقعيت اين است که کودتای ۀرغم ھم اما علی

نگليس عليه دولت محمد مصدق سازمان داده شد و قدرت ھای امپرياليستی با سرنگونی  و اامريکاامپرياليست ھای 

مصدق، بار ديگر محمد رضا پھلوی که در بستر اوج گيری مبارزات توده ھا از کشور فرار کرده بود را به قدرت 

)  ١. ( آن اعتراف می کننداين واقعيتی است که امپرياليست ھای دست اندر کار باالخره در سال ھای اخير به. رساندند

علت اصلی خشم امپرياليست ھا از دولت مصدق ملی کردن صنعت نفت، بزرگترين عامل وابستگی اقتصاد ايران به 

مصدق و بخشی از يارانش دستگير و سازمان ھای سياسی که حزب توده مھمترين و پر نفوذ ترين شان .  امپرياليسم بود

  .تا قرار گرفتند دولت کودۀبود مورد يورش وحشيان

با  زاھدی که از مجريان کودتا بود و پس از اين اقدام ضد مردمی از سوی شاه مأمور تشکيل دولت شد فضل هللاتيمسار 

توسل به زور و کشتار مردم و بر پا کردن چوبه ھای دار فضای رعب و وحشتی در سراسر کشور برقرار ساخت که تا 

 دولت کودتا تمام سازمان ھای ملی و ضد امپرياليستی و نھادھای کارگری موجود به اين ترتيب. آن زمان کم سابقه بود

 دولت کودتا قانون ملی کردن صنعت ۀاين وضع به امپرياليست ھا امکان داد به وسيل.  در آن زمان را سرکوب نمود

 نوکر حلقه به گوش شان ً عمالآن ھا با کمک شاھی که با کودتای آن ھا به قدرت باز گشته و.   منتفی سازندًنفت را عمال

بود جھت غارت منابع نفت و ديگر منابع و ذخاير ايران و تسھيل استثمار کارگران و باال کشيدن دسترنج آن ھا، آن 
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بنابراين کودتای .  چنان اختناق سنگينی بر کشور حاکم ساختند که تا سال ھا ھر صدای اعتراضی در گلو خفه گشت

 قدرت ھای امپرياليستی و چه به دليل بازگرداندن شاه فراری و برقراری ۀھای بيشرمانمزبور چه به دليل دخالت 

 تاريخی مردم ما حضوری سنگين و ماندگار ۀاختناقی سنگين ھمواره با خشم و نفرت مردم ما مواجه شده و در حافظ

 .پيدا کرده است

ستر شرايط مشخص تاريخی و سياسی که رخ  علمی حکم می کند که ھر رويداد اجتماعی را در بۀاز آن جا که تجرب

 پر تالطم مبارزاتی در ۀداده مورد بررسی قرار دھيم؛ بايد در نظر بگيريم که اين کودتا در واقع اعالم پايان يک دور

 متفقين در طی جنگ جھانی دوم ۀدر تاريخ کشور ما از سقوط رضا شاه در جريان اشغال ايران به وسيل. کشور ما بود

 سال يک دوران پر تالطم مبارزاتی پيش آمد که دليل اصلی اش ضعف قدرت دولتی و ١٢ مرداد به مدت ٢٨ تا کودتای

  .رشد مبارزات توده ھا بود

در دوران جنگ جھانی دوم چه به دليل اشغال ايران و حضور ارتش ھای متفقين در خاک کشور و چه به دليل شدت 

ر شرايط ييليستی، دولت مرکزی ضعيف و مبارزات توده ھا برای تغاختالفات قدرت ھای بزرگ و رقابت ھای امپريا

اين مبارزات به خصوص با توجه به تأثير گيری شان از شوروی آن زمان . نابسامان حاکم بر زندگی شان اوج گرفت

ئی در اين شرايط فرصتی طال. ًھر روز گسترش بيشتری می يافت، به اين ترتيب شرايط نسبتا آزادی به وجود آمده بود

سفانه به دليل رھبری ھای غير کمونيستی و غير انقالبی ، أ ما قرار داده بود که متۀمقابل کارگران و توده ھای ستمديد

  .  درست از اين فرصت تاريخی از دست رفتۀامکان استفاد

ست ھای انگليس ثيرات جنگ جھانی دوم ، و تضعيف امپرياليأيکی ديگر از ويژگی ھای اين دوره اين بود که به دليل ت

در . و فرانسه که بيشتر جھان را بين خود تقسيم کرده بودند، بورژوازی ملی امکان رشد و گسترش زيادی پيدا کرده بود

 ما از يک سو شاھد رشد بورژوازی ملی در ١٣٣٢ مرداد ٢٨ تا ١٣٢٠ ]سنبله[ ساله يعنی از شھريور١٢اين دوران 

 ملی و تشکيل دولت مصدق بود و از سوی ديگر شاھد جنبش ھا و ۀبھ اوجش قدرت گيری جۀايران ھستيم که نقط

 حرکت ھای بزرگ کارگری ١٣٢۵برای نمونه در سال .  کارگری و مردمی می باشيمۀاعتصابات و اعتراضات گسترد

عليه توطئه ھای دربار ١٣٣١ ]سرطان[ تير٣٠يا قيام .  ھزاران کارگر رخ می دھدۀو برگزاری اول ماه مه به وسيل

 مرداد در اين واقعيت ٢٨بنابراين يکی از نتايج دردناک کودتای . يکی از رويدادھائی است که در ھمين دوران رخ داد

 سال لگد مال نيروی سرکوب گشت و راه برای گسترش روز افزون ١٢ھم نھفته بود که ھمه دستاوردھای مبارزات اين 

  . شدنفوذ امپرياليست ھا و تشديد ديکتاتوری آن ھا ھموار 

 و انگلستان به قدرت رسيده بود، نفوذ سرمايه ھای امپرياليستی در ايران امريکادر بستر قدرت گيری شاه که به کمک 

 نيروی ۀسرمايه ھای امپرياليستی ضمن غارت و چپاول منابع طبيعی و استثمار وحشيان. ھر روز ابعاد وسيع تری يافت

اگر مصدق با بر . ر روز پيش از گذشته مورد تھاجم خود قرار می دادندکار حوزه ھای فعاليت بورژوازی ملی را نيز ھ

 بزرگی بر امپرياليسم فائقه يعنی انگلستان زده و برای مدتی خواب ۀ ضربًافراشتن پرچم ملی کردن صنعت نفت عمال

امکان می يافتند دو  مرداد امپرياليست ھا ٢٨راحت را از سردمداران اين قدرت جھانی سلب نموده بود ، حال با کودتای 

 زاھدی که به دنبال کودتا تشکيل شده  فضل هللايکی از اولين اقدامات دولت.  باره به غارت منابع نفتی کشور بپردازند

به اين ترتيب اين دولت با کنسرسيومی که انحصارات نفتی .  ملی کردن نفت برای امپرياليست ھا بودألۀبود حل مس

ر ھم به شرکت نفت المين شد بلکه ميليون ھا دأبست که نه تنھا منافع اين انحصارات تتشکيل داده بودند قراردادی 

البته با توجه به توازن قوای جديدی که بين . انگلستان به دليل ملی شدن صنعت نفت ايران خسارت پرداخت شد

 تعلق گرفته امريکای نفتی امپرياليست ھا شکل گرفته بود چھل درصد سھم کنسرسيومی که تشکيل شده بود به کمپانی ھا
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 مرداد را از انگلستان و رژيم شاه گرفتند ٢٨ئی ھا دستمزد نقش شان در سازماندھی کودتای امريکابود و به اين ترتيب 

  .و از آن به بعد ھم آن چنان نفوذ شان را گسترش دادند که به تدريج به جای انگلستان به قدرت فائقه در ايران بدل شدند

 در مسائل داخلی ايران به عنوان امريکا مرداد به دليل دخالت آشکار انگلستان و ٢٨گفته شد کودتای ھمان طور که 

 عاملی که ۀاين کودتا ھم چنين به مثاب.  تاريخی مردم ما نقش بسته استۀنمونه ای از دخالت گری امپرياليستی در حافظ

 رضا شاھی در ايران ھموار نمود از سوی ۀتوری عنان گسيختی نظير ديکتاًرا مجددا برای اعمال ديکتاتوريشرايط 

اما جدا از زويائی که گفته .  امپرياليسم و گسترش آن می باشدۀی که الزام بقای سلطم ما شناخته شده است، ديکتاتوريمرد

اد که مردم اين رويداد در زمانی رخ د.  تاريخی مردم ما يک نقش منفی بزرگ ديگر ھم داشتۀشد اين کودتا در حافظ

ی که در صحنه بودند به دليل ماھيت طبقاتی و رفرميسم و شان بودند اما سازمان ھای سياسي مقابله با دشمنان ۀآماد

کودتا اين واقعيت را در مقابل ديد ھمگان قرار داد و نشان داد . سازشکاری شان قادر به رھبری مبارزات مردم نبودند

 و نفوذ شان در ميان مردم صالحيت و توانائی مقابله با کودتای امپرياليست ھا را که سازمان ھای موجود به رغم ادعاھا

مصدق به جای تکيه بر قدرت مردم و  .ً ملی به عنوان يک سازمان بورژوائی عمال ناتوان از اين کار بودۀجبھ. ندارند

تش شاھنشاھی بود که قالده اش در دست بسيج و سازماندھی آن ھا برای مقابله با امپرياليست ھا اعتماد و تکيه اش بر ار

مصدق برای اين که بتواند توده ھا که بيشتر آن .  به کار گرفته شدویامپرياليسم انگليس بود و سرانجام در کودتا عليه 

ھا در ده زندگی می کردند را بسيج و سازماندھی کند می بايست اقدام به دگرگونی روابط فئودالی که روابط مسلط در 

 به راه ًاو صرفا.   ضد امپرياليستی را با وجود حفظ فئوداليسم پيش ببردۀبود ، کند ولی مصدق می خواست مبارزايران 

 با اعمال زور و قھر ضد انقالبی وارد ايران شده و ء قانونی دلبسته بود در حالی که امپرياليست ھا از ابتداۀھای مبارز

ھمه اين واقعيات بيانگر ناتوانی بورژوازی ملی در .  مين ما نمی کندندجز با زور و قھر انقالبی چنگال شان را از سرز

   )٢. (رھبری مبارزات مردم و انقالب آن ھا بود

 ملی سازمانی بورژوائی است که فاقد ھر گونه پتانسيل راديکال و رزم جويانه ۀجبھ  ھم چنين در عمل ثابت شد که اگر

در  مرکزی حزب توده ۀ کميت . جنگ طبقاتی استۀاقد برنامه و ارادمی باشد، حزب توده ھم سازمان زمان صلح و ف

ت و وليتی که در مقابلش قرار گرفته بود نشان داد که فاقد قدرؤش و عدم توجه به مسجريان کودتا با بی عملی مطلق

د زاده اين کميته مرکزی به قول رفيق مسعود احم. ھای ضد امپرياليستی می باشدصالحيت الزم برای رھبری نيرو

حزبی که در . گيرد" ندازد و خود راه فرار در پيشير تيغ جالدان بيتنھا توانست عناصر فداکار و مبارز حزب را به ز"

فقط کاريکاتوری بود از يک حزب "تمام دوران زندگی اش حتی لحظه ای ھم يک حزب کمونيست واقعی نبود بلکه 

ا کودتا و شانه خالی کردن از پاسخ به وظايفی که شرايط در مقابل فقدان اراده برای مقابله ب".  لنينيست–مارکسيست 

  .رھبری حزب توده قرار داده بود باعث شد که از آن زمان کميته مرکزی حزب توده با صفت خائن شناخته شود

سم خيانت ھای حزب توده در جريان کودتا به مبلغان بورژوازی وابسته امکان داد که با انتساب اين حزب به کموني

تبليغات ديگری مدعی است که مصدق شخصيتی ملی بود که وقتی . وسيله ای جھت کوبيدن کمونيسم در ايران پيدا کنند

 با توسل به کودتا او را امريکا کار شکنی کردند و اين امر باعث شد تا دربار و ویکه به قدرت رسيد کمونيست ھا عليه 

 حزب معلوم الحال توده به جای کمونيست ھا گذاشته می شود و ًارانه اوالدر اين تبليغات رياک. از قدرت بر کنار سازند

  .  به شنونده از ضعف ھا و نارسائی ھای کار خود مصدق چيزی گفته نمی شودًثانيا

 خود را ۀ مرداد توانستند سلط٢٨در مورد نتايج ديگر اين کودتا بايد گفت که گرچه امپرياليست ھا با توسل به کودتای 

 ضد ۀ در ايران را ھموار نمود اما به روحيامريکان حفظ بکنند و حتی اين کودتا راه قدرت برتر شدن امپرياليسم در ايرا

به .  سياسی ايران را شکل می دادۀ سال تمام صحن٢۵امپرياليستی قوی ھم در ميان مردم ما دامن زد که نتايج آن 

ر الرغم اين که رژيم شاه ميليون ھا د  علی۵٧ و ۵۶سال ھای  سال يعنی از کودتا تا انقالب ٢۵طوری که در تمام اين 
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 ملی و مستقل دھد اما مردم، اين رژيم را جز رژيمی مزدور و ۀخرج ماشين تبليغاتی خود می کرد تا به رژيم اش وجھ

امری که در مبارزه با رژيم سلطنت عامل مثبتی در دست . دست نشانده و سگ زنجيری امپرياليسم نمی شناختند

  .انقالبيون برای بسيج توده ھا جھت مبارزه عليه امپرياليسم و رژيم حاصل کودتا بود

، ياد تمام توده ھای آگاه و مبارزی که در مقابل رژيم کودتا ايستادند، ١٣٣٢ مرداد ٢٨در سالگرد کودتای امپرياليستی 

ه شھادت رسيدند را گرامی می داريم و بر  شاه بۀياد آزاديخواھانی که توسط ارتش امپرياليستی و اوباشان رژيم وابست

 .کيد می ورزيمأآموزش از درس ھا و تجارب اين رويداد تاريخی برای پيشبرد مبارزات کنونی توده ھا ت

  ١٣٩۴مرداد 

 

  :زير نويس ھا

با ھمکاری " دولت مصدق که منتخب مردم بود"ئی به انجام کودتا عليه امريکا مقامات رسمی ١٣٨٠  در سال -١ 

ً ايجاب کرده ، مجددا به نقش خود در امريکادر اين فاصله ھر گاه منافع امپرياليسم  .رياليسم انگليس اعتراف کردندامپ

، در اواسط مرداد ماه امسال امريکاس جمھوری ئيبرای نمونه باراک اوباما، ر. اين رويداد شوم ھم اشاره ای کرده است

در سرنگونی يک رژيم منتخب دموکراتيک در : "امريکا ۀ اياالت متحدای با نيويورک تايمز اذعان کرد که در مصاحبه

 بر امريکاس جمھوری ئي ما و يا آگاھی رۀاين اعتراف البته نه به خاطر ھمدردی با مردم رنج ديد". ايران نقش داشت

 اسالمی را نسبت ی با جمھوریئن توافق ھسته انادرستی دخالت گری ھای امپرياليستی بلکه برای اين بود تا نظر مخالف

  . به درستی اين توافق جلب کرده و از ديپلماسی دولت خود در اين زمينه دفاع کند

  

 ضد امپرياليستی ۀ تاريخی صحت نظر رفيق مسعود احمدزاده را در رابطه با اين امر که پيروزی مبارزۀ اين تجرب-٢

يق مسعود خالف نظر برخی از مبارزين و از رف. در ايران تنھا با رھبری پرولتری امکان پذير است نشان می دھد

جمله رفيق جزنی که پيروزی انقالب در ايران را با رھبری ھای بورژوائی و خرده بورژوائی امکان پذير می دانستند 

  : با توجه به درک عميق خود از امپرياليسم و دوران امپرياليستی مطرح می کند

تواند در چنين مبارزه ای پيگير باشد و به دليل شرايط تاريخی وجودش و ًبورژوازی ملی به اين دليل که ماھيتا نمی "

 ۀعنوان پيگيرترين دشمن سلطه پرولتاريا ب "...،"  خارجی در بسيج توده ھا مردد و ناتوان استۀپيوندھايش با سرماي

بايد رھبری جنبش ضدامپرياليستی تواند و  می لنينيسم -المللی مارکسيسم   به تئوری بينءامپرياليستی و فئودالی، و با اتکا

 نوين با انقالب ھای دمکراتيک طراز-در اين جاست که تفاوت ھای اساسی انقالبی بورژوا. را بر عھده بگيرد

 امپرياليستی و نابودی فئوداليسم است، ۀگر چه ھدف عاجل چنين انقالبی قطع سلط. شود بورژوائی کالسيک آشکار می

ھا،  ت خصوصی بورژوائی نيست، اما خصلت ضدامپرياليستی مبارزه، بسيج تودهو ھدف عاجل آن نابودی مالکي

تدريج موجب برقراری پيوندھای نزديک با  داری به  روابط سرمايهیرھبری پرولتری مبارزه و اين امر که ھر گونه بقا

يستی را در بطن انقالب  انقالب سوسيالۀ او قرار گرفتن است، دست به دست ھم داده، نطفۀامپرياليسم و سپس تحت سلط

  ."پروراند دمکراتيک نوين و در جريان رشد آن ايجاد کرده و خيلی زود می- بورژوا

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 
 ١٣٩۴ ، مرداد ماه ١٩۴شماره 

 


